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Skicka in blanketten till:
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Anmälan om upplag av
bark, flis, spån, timmer eller liknande
inom vattenskyddsområde

Vilket vattenskyddsområde gäller anmälan?
Minnesgärdet

Lillsjöhögen

Tandsbyn

Häggenås

Lit

Näs

Ska upplaget finnas inom den primära eller den sekundära skyddszonen?
Primär

Sekundär

Uppgifter om dig som anmäler
Namn på person eller företag:

Personnummer eller organisationsnummer:

Anläggningens namn:

Ansvarig:

Adress, postnummer och ort:

E-postadress

Telefonnummer

Fastighetsbeteckning (bifoga även karta där platsen är markerad) Fastighetsägare, om annan än sökande

Fakturaadress, om annan än ovan:

Uppgifter om upplaget

Var på fastigheten kommer lagringen att ske? Bifoga även en karta där du markerat aktuell fastighet och lagringsplats på denna
Vilket material ska lagras?
Hur stora mängder ska lagras? Ange i kubikmeter eller ton
Varför behöver upplaget finnas inom vattenskyddsområdet? Motivera:

Beräknad tidpunkt då lagringen ska starta (ange år-månad-dag)

Beräknad tidpunkt då lagringen avslutas (ange år-månad-dag)

Beskriv underlaget där lagringen kommer att ske. Ange exempelvis om det är hårdgjord yta (exempelvis asfalt), skogsmark,
grusad plan, gräsyta eller annat
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Uppgifter om upplaget, fortsättning
Hur omhändertas dagvatten från lagringsytan?
Avstånd i meter till närmaste dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller liknande (markera även dessa på bifogad karta)
Beskriv de åtgärder som kommer att vidtas för att skydda yt- eller grundvatten från föroreningar:

Beskriv vilken beredskap som finns för att hantera kemikaliespill från maskiner vid lastning och lossning:

Kommer petroleumprodukter att förvaras på anläggningen? Exempelvis för lastmaskiner osv
Ja

Nej

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga
Är ansökan om tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen inlämnad?
Ja

Nej

Vid vattenbegjutning

Beskriv hur bevattningen ska gå till, var vattnet ska tas ifrån, hur området avvattnas, hur bevattningen styrs etc:

Underskrift

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

PUL - Personuppgiftslagen
När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att dina uppgifter lagras och behandlas för handläggning
av detta ärende. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.
Personuppgiftsansvarig myndighet:
Miljö- och samhällsnämnden
Östersunds kommun
831 82 ÖSTERSUND
Östersunds kommun tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende. Avgiften regleras i en taxa beslutad av
Östersunds kommunfullmäktige.
Mer information om taxor och avgifter för tillsyn och handläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet hittar du
på www.ostersund.se.
Postadress
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund

Besöksadress
Rådhuset

Telefon
063-14 30 00 (vx)

Telefax
063-14 33 00

E-post			
kundcenter@ostersund.se

Webbplats
www.ostersund.se

